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Taushed og Offentlighed. 

Disſe to Begreber here ikke til dem, ſom ere deres 

eget Maal, de ere kun Midler til principielle Be— 

grebers Fremme, tjenende, men ikke herſkende Aander. 

Naar man i Hiſtorien læfer om Taushedens Reſul⸗ 

tater, fan vare disſe aldrig beregnede paa at forties, 

og hvis de vare blevne ſkjulte, ſaa havde man heller 

ingen Beviſer for, hvad Tausheden duer til. Naar 

man hører Offentligheden berzmme, faa er det ikke 

Kjendsgjerningers Kundbarhed, ſom tildrager ſig vort 

Bifald, men den Egenſkab ved Kjendsgjerningen, at 

den fortjener at være bekjendt, eller naar Offent⸗ 
ligheden afſlerer Forbrydelſer og hæver Misbrug, faa 
er det ikke det, den viſer os, ſom vi billige, men 

derimod at den, ved engang at have viiſt os det, 

aldrig ſkal kunne viſe os det mere. Tausheden er de 

ſlumrende Bedrifters ſtyrkende Hvile; Offentligheden 
1* 
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deres travle Dag. Hiin bereder Overraſkelſer, denne 

tilintetgjør dem, og gjør det Nye til Gammelt, det 

Overordentlige dagligdags, det Ualmindelige alminde⸗ 

ligt. Hiin taler til Indbildningskraften, denne til 

Forſtanden. Hiin regerer ved Haab og ved Frygt, 

denne ved Erkjendelſen og Underſogelſen. Hiin er enten 

rettet paa det Forbigangne eller det Tilkommende, 

denne paa det Nærværende. Man fortier ikke det 

man i dette Sieblik gjør, thi Handlingen taler for 

fig felv, men hvad man har gjort eller vil gjøre. 

Offentligheden derimod overfører, felv da, naar den 

har det Forbigangne eller det Tilkommende til Gjen⸗ 

ſtand, fit Indhold til det Nærværende, idet den 

gjør det Nærværende for Samtiden og dennes Be- 

dommelſe. 

Tausheden ſtotter fig til Illuſionen, Offent⸗ 

ligheden til Virkeligheden. Hiin iforer Perſoner og 
Forhold den menneſkelige Phantaſies brogede Dragter, 

denne afflæder, Hiin forſtorrer, denne formindſker. 

Hiin omgiver fine Helte nu med det Übekjendtes 

Taage, nu med dets Glorie, denne paaſcetter dem de 

mistenkeliggjorte Motivers Tornekrone, og medens 

Tausheden holder dem fjern enten i Beundringens 

eller i Frygtens Perſpectiv, ſtiller Offentligheden dem 

blotte for Mengdens nere Blikke, ja endog for dens 

Berøring. Paa Perſonlighedernes Omraade er Taus⸗ 

heden ſaaledes en Elſkerinde, Offentligheden en Kammer- 

tjener. 
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Men anderledes ſtiller begges Forhold fig til 

Ideer og Sager. Her er Tausheden det Produktive, 

Geniale, Offentligheden derimod det Correktive, Op⸗ 
bragende og Heerdende. Hiin planter Frøet og freder 

om Jordbundens Undfangelſe; denne vander Planten 

og luger Ukrudtet, ſtundom ikke uden Fare for Planten, 

naar denne har ſpage Rodder. Hiin er den In- 

genieur, der lægger Minen, denne ſtormer igjennem 

den brudte Brede; hiin er den drommende Vaar, 

denne den modnende Sommer; hiin forbereder og 

modellerer, denne udfører og tilhugger. Derfor er en⸗ 

hver Idee dodfodt, ſom ikke har hvilet fine ni Maa⸗ 

neder under Taushedens Moderbeelte; kommer den 

for tidlig til Verden, kan den ikke taale Offent⸗ 

lighedens omlobende Veir, og er hverken hærdet imod 

Roesens Varme, eller Dadelens Kulde. 

Men Tausheden er tillige det Forheerdende og 

Forſtenende. Man folge visſe af dens Former i det 

enkelte Menneſkes ſaavel ſom i Folkenes Liv, og man 

vil finde, at den da er en Sygdom i de æble Dele, 

der kun kan fore til Dod og Forraadnelſe. Den, 

ſom bærer paa en ſtum Sorg, forterer fit eget Hjerte, 

og den folkerigeſte Stad er øde, naar Tausheden 
breder fine morke Vinger derover. Tyrannen lurer i 

fin Hule; felv er han enſom, men hans Haandlangere 

fylde alle Huſe; al Meningsyttring er banlyſt, al 

Tale er farlig, felv forblommede Udtryk blive udlagte 

til dens Undergang, ſom brugte dem. Der hviffes 
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kun i Krogene; men Faderen angrer det Ord han 

nys har ladet falde til Sonnen; Mgtemanden ffjælver 

ved Tanken om den halve Fortrolighed, ſom han 

viſte fin Huſtru. Denne Taushed fører til Snig⸗ 

mord eller Statsomveeltning, og afloſes da af en 

Offentlighed, der er lidet bedre end Tausheden. Thi 

Tanker, der ere blevne bedeervede ved at gjemmes, 

Folelſer, der ere gagede i Forraadnelſe ved at inde- 

ſluttes, og Lidenſkaber, ſom ved at tilbagetreenges ere 

dobbelt ophovnede, bryde nu frem, ſom vilde Dyr af 

Buret, og raſe gjerne, indtil de have frembragt den 

ſamme Taushed, ſom den, hvis Frugt de vare. 

Tausheden har derfor kun til en Tid kunnet 

tjene en myndig Herffer til Regeringsredſkab. Den 

har aldrig kunnet bringes i et varigt politiſk Syſtem, 

men ene ladet ſig haandtere af enkelte Meſtere i 
Deſpoti, for enten at ſtyrte dem felv, eller deres 

Efterfolgere. Den menneſtelige Natur lader fig vel 

tilbagetreenge og tildanne, den lader ſig ikke tilintet⸗ 

gjøre eller forandre. Naar en ſkummel og ubøjelig 

Herſtervilles Dæmning er gjennembrudt — og hvor 

længe kan den holde, naar et helt Folks Lidenſkaber 

trænge paa? — da bruſer Naturens Strom gjennem 

Sluſerne med fordobblet Styrke, og hævner fig over 

Standsningen. Saaledes gaaer det Tausheden i det 

Store, i Statslivet. 

Mindre Samfundsorganismer har den derimod 

megtet at gjennemtreenge. Ignatius Loyola paaſtod, 
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at Enſomheden var den Stærfes Fodeland, og byg— 

gede navnlig paa denne Grundvold den berømte Je— 

ſuiterorden. De to Hovedhjul i det af en ſpeermeriſk 

religieus Fanatisme drevne Maſkineri vare Taushed 

og Lydighed. Obediant, perinde ac si cadaver 

essent. „De ffulle lyde ſom Liig,” var Valgſproget, 

og Friheden betegnedes ſom et „Slaveri, hyvilket det 

menneſkelige Hovmod ikke undſage fig ved at benævne: 

Frihed.“ En ubetinget og fuldſteendig Underkaſtelſe 

under Ordenens Love og de Foreſattes Bud var den 

førjte Dyd, Tausheden den anden. Men for at 

forsfæfte Kjodet og bøje den oprorſke Natur, ind⸗ 

rettedes ogſaa et Noviciat, hvor den Indtredende fik 

Dvelſe i Enſomhed, og hvor Tausheden blev en 

Nodvendighed, efterdi Novicen kun havde fig ſelv og 

ſin Gud at tale med. Novicen ſtulde i ſamfulde to 

Aar leve et indeſluttet Kloſterliv, og turde i dette 

Tidsrum ikke hengive ſig til nogenſomhelſt Art af 

Studier 1). Kun Bonner, Overveielſer og Omgang 

med „den i Sjælens og det indre Livs Dyb ſtjulte 

Verden“ turde fylde Noviciatets Timer 2). Med 

visſe Mellemrum blev Novicen underkaſtet forſtjellige 

Prover; blev examineret og domt. „Noviciatet,“ 

ſiger Jeſuiten Fader Ravignan, „er det Aandens 

1) Ignat. Loyola, Constitutiones Societatis Jesu, part III, 

c. 1, 2 27; Institutum Soc. I, 374. 

2) ibid. III, 1. 
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Gjenfodelſesarbeide, der fætter den guddommelige Naade 

i udelukkende Beſiddelſe af Sjælens Cvner, Kræfter 

og Baner.” 1). Noviciatet var beregnet paa en Om- 

ſkabelſe, en Frigjorelſe fra alle verdslige Øiemed og In⸗ 

teresſer, fra alle til Novicens foregagende Liv knyttede 

Lidenſkaber og Folelſer. „Det er Ildſtedet, hvor 

Jernet blodgjores, det er Filen, ſom aftager al Ruſt,“ 
ſiger Ordenens Stifter, og naar den Sogende paa 

den Maade var forberedt, formedes han forſt efter 

Samfundets Love, og ſaaat ſige omſtobtes i Jeſuitis⸗ 

mens Digle, ad majorem Dei gloriam. Noviciatet 
var tilende, og Vedkommende optoges i Ordenen ved 

en ubrodelig Eed. 5 
Nu blev der ſorget for en grundig og omfattende, 

ſkiondt altid efter Vedkommendes Evner og Aands⸗ 
beſtaffenhed nøje afpasſet Undervisning; thi Uviden⸗ 

heden kunde ikke høre med til den Ordens Pligter, 

hvis Hovedformaal er og altid har været Uddannelſen 

af Fyrſters og Folks Leremeſtre i al menneſkelig 

Biden. „Naar Selvfornegtelſens Grund er bleven 
lagt, hos dem, ſom vi give Adgang, ſkal „man be⸗ 

gynde at opføre deres Videns Bygning” 2). De to 

førjte Aar efter. Noviciatet anvendes til Studiet af 

Rhetorik og de ſkjonne Videnſkaber; de folgende tre 

1) R. P. de Ravignan: de Vexistence et de UInstitut des 

Jesuites. Paris, 1844, p. 42. 

2) Ign. Loy. Const. IV, Prooem.; Instit. Soc. I, 378. 
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Aar helliges til Philoſophien, Phyſiken og Mathe— 

matiken. Derpaa folger den ſaakaldte Regence-Tid, 
Jeſuiternes „Wanderjahre“. Candidaten anſcettes ſom 

Lærer ved en Jeſuitſkole. Denne Periode varer i 

5—6 Aar. Nu forſt anſees Vedkommende moden til 

at begynde paa det theologiſke Studium, der omfatter 

den hellige Skrift i Originalſprogene, den canoniſke 

Ret og Kirkehiſtorien. Herpaa anvendes 4 à 6 Aar, 

og Candidaten erholder Indvielſen til Preeſt (pro- 

fessio), hvis han beſtager i tre af fire Prøver. Der 

hengage ſaaledes mindſt 16 Aar af en ung Mands 

Liv med aandelige Studier og Ovelſer, inden han, 

ſom professus, indtræder i Ordenen, og dette 

ſkeer derfor aldrig før end mellem 30 og 40 Aars 

Alderen, i Manddommens fulde Modenhed. Hvor- 
ledes man end iøvrigt har dømt eller vil dømme om 

Jeſuiterordenen, dens Undervisningsſyſtem er vel ud— 

tænkt, og ſyv af Frankrigs meeſt udmeerkede Mænd 

vare Jeſuitelever, ſom Corneille, Racine, Bos— 

ſuet, Fenelon, Bourdaloue, Condé og Des— 

cartes, ligeſom ogſaa de dygtigſte Misſionairer gjerne 

have været Jeſuiter. Paa Praſtevielſen følger igjen 

et nyt og højere Noviciat, der varer i eet Aar, det ſaa— 
kaldte „tredje Proveaar“ 1), eller schola affectus (Hjer⸗ 

tets Skole). Den Præfteviede har i bette Tidsrum 
igjen at afholde fig fra enhver Berøring med den 

1) ibid. V, 2, g 1. Inst. Soc. 348 og 403. 
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ydre Verden og fra alle Studier, idet han gaaer i 

fig felv, for at gjøre Fremſtridt i Pdmyghed og 

Selvfornægtelfe, ei blot Villiens, men ogſaa Dømme- 

kraftens; — — da forſt er han moden til at fore 

Andre ad den ſamme Vei til Guds og Vorherres 

Mere,“ og bet hele Curſus ſluttes med een Maaned 

Ovelſer i Bon, Faſter og i ikke at falde i Fri⸗ 

ſtelſer. 

En ſaadan Forberedelſe gjør Taushedens Rege— 

ring taalelig og mulig; thi de Regeredes Sjæl er 

bleven met af Kundſtab og deres Villje er afdoet fra 

hvad Menneſket ellers begjcerer i denne Verden; de 

vide, hvad der forties, forſaavidt ſom dette i egentlig 

Forſtand kan vides, idet de have lært at tyde det 

ſymbolſte Spvog, der trodſer al Indiscretion, og hvis 

Kjerne er indeſluttet i Sætningen: nemo seit, quid 

Jesuita sit, nisi Jesuita sit; et si Jesuita sit, etiam 

non scit, og de erholde, hvad de ville, efterdi Villjen 

er bleven begrendſet, medens Kundſkaben er bleven 

udvidet. Det er i denne Forſtand, at Jeſuiterne an⸗ 

vende den hellige Franz af Asſiſi's Ord: „jeg vil, at 

Mine ſtulle være bøde og ikke levende (mortuos non 

vivos ego meos volo)“. Og i Sandhed, der hører 
en ſjelelig Üddgethed og en Forvendthed af det natur⸗ 

lige Menneſke til at kunne leve i en gandelig Atmos⸗ 

phere, hvor alle Begreber, om fornødent, blive for- 

drejede „til Guds Pre,“ hvor Løgnen, naar Ordenens 

Interesſe byder det, møder i Sandhedens Uffylds- 
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dragt, hvor ſelv Forbrydelſen ſtundom bliver ſerveret 

med en Sauce, der ſkjuler dens oprindelige Smag, 

og hvor man endelig øver fig i at omgaaes med det 

Onde, uden at tage Skade paa fin borgerlige Pre, 

paa at conſpirere uden at compromittere fig, og paa 

at omgive fig med Redſkaber og Medvidere, til 

hvilketſomhelſt Formaals Opnaaelſe, uden Medvide⸗ 

riets Farer, hvoraf Folgen er, at Jeſuitercomplotter 

fjælden opdages, og endnu fjældnere kunne nages af 

Lovens Arm. Dette gjelder imidlertid kun om Je⸗ 

ſuitismens verdslige og politiſke Virkſomhed, thi paa 

det religieuſe og pæbagogiffe Omraade har den, ſom 

anført, udrettet meget Godt, og navnlig godtgjort 

Henſigtsmesſigheden af fit Noviciat. Men Folfene 

gjennemgage ikke et ſaadant Noviciat, og hvorledes 

vilde Verden fee ud, naar Alle vare blevne opdragne 

til Præfter og Misſionairer? Derfor har og enhver 

Regering, der paa Statsſtyrelſen har villet anvende 

den hellige Ignaces constitutiones og exereitia, 

haardt maatte bøde derfor, Borger og Bonde kan 

ikke leve af Kloſterkoſt og der gives overalt en Klasſe 

Menneſker, der ere faa langt fra Selofornegtelſe, at 

de hellere fornægte Alt andet end dem ſelv. 

Det andet Hovedfeilgreb ved de Forſog, ſom 

Herſteſygen har gjort paa at danne en jeſuitiſk Stat, 

ligger deri, at man kun har adopteret Principerne, 

uden tillige at anvende Jeſuiter-Samfundets Regerings-⸗ 

former. Medens man har fordret Jeſuiternes ab— 
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ſolute Underkaſtelſe under Autoriteten, den „cada— 

vereuſe“ Lydighed, har man undladt at give den Be⸗ 

tryggelſe imod Magtens Misbrug, ſom Jeſuiternes 

Regeringsorganisme frembyder. Denne er nemlig, 

merkelig nok, conſtitutionel eller republikanſt, hvis 

jeg tor bruge dette Predicat i en ſaadan Sammen⸗ 

hæng. Den øverfte Myndighed beroer hos Sam— 

fundets General, under Pavens Control !). Valget 

paa Jeſuitergeneralen foretages paa folgende Maade. 

Samfundets Medlemmer, d. v. ſ. Profesſerne og 

Embedsmendene i hver Provinds komme ſammen 

(Provindſial-Congregation) og udnævne Provindſial⸗ 

faderen med tvende Profesſer for hver Provindſial⸗ 

congregation for at deeltage i Generalcongregationen i 

Rom, ſom da udnævner fin General 2), ſamt et 

Raad, beſtagende af Medlemmer af de forſtjellige 

⸗Nationer, hvor Samfundet beſidder Medlemmer, hvil- 

ket Generalen er pligtig at høre i alle Adminiſtrations⸗ 

anliggender. Desuden giver Samfundet ham en Ad- 

monitor, der har at vaage over Generalens private 

Vandel, og i fornødent Fald advare ham 3). Jovprigt 

er Generalen ubunden med Henſyn til fine Beſlut— 

ninger. Han er kun pligtig til at raadfore ſig med 

fit Cabinet, og høre dets Mening, han behover ikke 

1) Const. IX, 3 2 1; Instit. Soc. I, 436. 

2) ibid. VIII, 6; Inst. Soc. I. 430. 

3) ibid. IX, 4 g 4 og 5 8 2; Inst. Soc. I, 430 og 440. 
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at følge den. Men — Samfundet fan affætte ham, 

hvis hans Styrelſe enten er uretfærdig eller fvag 1). 

Dog er dette Tilfælde hidtil ikke indtruffet. Alle 

ſkylde ham Lydighed, og alle kunne directe, uden at 

ſtandſe ved Autoritetens Mellemſtationer, henvende fig 

til ham 2). Han er den fælles Fader. J Provind— 

ſerne er den ſamme Organisme gjennemfort. Pro⸗ 

vincialen, eller Provindſens Ypperſte har fit Raad og 

ſin Admonitor, og hvert Collegium eller Jeſuit⸗ 

etablisſement har ligerviis ſin Forſtander, ſit Raad 

og fin Admonitor. Forſkjellen er kun den, at medens 

Generalen udnævnes paa Livstid, vælges alle de 

øvrige Embedsmeend fra Provindſialerne til Collegie- 

forſtanderne kun paa tre Aar ad Gangen, med Ret : 

til Gjenvalg. Som man feer, er her en Enhed af 

Magten ved Siden af Raadgivningens Mangfoldighed, 

en ſterk Control med Beſlutningens Tilblivelſe, ved 

Siden af dens ubetingede Udførelfe. Ingen Samfunds⸗ 

myndighed er uafhængig eller abſolut, med Henſyn 

til Afgjorelſen af et adminiſtrativt Spørgsmaal; men 

ere forſt Raadene indhentede, efterkommes Generalens 

Befaling blindt, idet „de Underordnede bor adlyde 
deres Foreſatte ſom Krykken i en Oldings Haand“ s). 

Generalen er nærmeft en romerſt Dictator, med Nu— 

1) ibid. IX, 4 g 6—7; Inst. Soc. I, 439. 
2) ibid. IX, 3 og 6. 

3) — ut senis baculus, ibid. VI, 1 2 1. 
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tidens raadgivende Stender, der vel at meerke ſkulle 

høres i alle vigtige Sager, og Samfundets Souve— 

rainitet änſparlig og ikke arvelig. 

Hvor har nu den menneſtelige Uvidenhed kunnet 

falde paa, i Statslivet at fordre Jeſuitismens ube⸗ 

tingede Lydighed af Underſaatterne, uden enten at lade 

disſe gjennemgaae Lydighedens Forberedelſesſkole eller 

give Garantier for Myndighedens rette Brug, eller 

faftjætte Anſvarlighed for Magtens Udøvere? Og dog 

har man forføgt derpaa, og dog er det, ſom man 

ſiger, gaaet godt i nogen Tid, og har ſlebt af ſaa⸗ 

» færge, at man gjerne har ſogt Grunden til, at det 

ikke kunde gage længere, ſogt Aarſagen til Kongemord 

og Revolutioner i alt Andet, end i Syſtemets egen 

Forkaſtelighed, i tilfældige Omſtendigheder, i enkelt⸗ 

ſtaaende Feilgreb o. ſ. v., iſtedetfor at ſoge Grunden 

i den forpeſtede Luft, ſom et helt Folks uden Ventile⸗ 

ring indeſluttede Tanker og Folelſer om kortere eller 

længere Tid maa frembringe. Et Folk, maa man 

erindre, er levende, og kan derfor gage i Forraadnelſe; 

Jeſuiterne derimod ere aandelige Mummier, ſom holde 

fig ſelb i Taushedens Catakomber, og den jeſuitiſte 

Stat træffende fremſtillet paa det Maleri i Venedig, 

der foreſtiller en Roſe, ſom fælder fit visnende 

Hoved op til en Hjerneſkal, hvori en gracieus Slange 

ſnoer fig. 

Endelig er det en Kjendsgjerning ſom, afſeet fra 

det omhandlede Samfunds færlige Charakter, maa 
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falde i Øinene ved en Smule Eftertanke, at Minori- 

teterne indenfor Statens Omraade, at Klasſer og 

Samfund i Staten baade ſtyres og kunne ſtyres efter 

Regler, der ingenlunde pasſe for Staten i ſin Helhed. 

Det er t. Ex. aldrig faldet nogen militair Deſpot, 

end ikke Fyrſten af Monaco, ind, at underkaſte ſit 

Folk i det Hele den ſtrenge militaire Diſciplin, at 

commandere den hele Nation ſom en Armee, at be— 

handle det hele Land ſom en Caſerne, eller Complex 

af Caſerner. Heller ikke har ſelv den lerdeſte Sou⸗ 

verain anſeet det for praktiſk at organiſere Staten 

ſom et ſtort Videnſkabernes Selſkab, eller en literair 

Club. Hvorfor har man da anſeet et hierarchiſk 

Samfunds Principer for bedre anvendelige? Dette 

er faa meget mere paafaldende, ſom de geiſtlige Or⸗ 

dener desuden have den organiſke Mislighed forud 

for enkelte Stender eller Selſkaber, at det Nationale 

er dem ligegyldigt. Det hierarchiſkfe Samfund er 

forgrenet i flere Lande, beſidder Medlemmer blandt de 

meeſt uligeartede Folkeſlag, og viſer derved, at det har 

en fra Statens forſtjellig Idee og Enhedstanke. En 
Jeſuit er hverken Italiener, Franſkmand eller Hol— 

lender, han er kun Jeſuit; blandt de mange Baand 

til Verden, ſom Noviciatet er beregnet paa at føje, 

er ogſaa Nationalitetens, og heri ligger maaſkee for⸗ 

nemmelig Grunden til, at Jeſuiterne faa ofte ere 
blevne udviſte af forſtjellige europciſke Lande, thi 

Staten kan naturligviis ikke taale et Samfund, ſom 
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uden at være rent religieuſt — og det Pædagogiffe 

ftaaer ſom ſaadant udenfor Troesartiklerne —. fætter 

fit Formaal over og udenfor Statens eget. Denne 

Grund er tilſtrekkelig til at forklare Jeſuiternes 

vexlende Skjeebner, og man hapde ſandelig ikke be- 

hovet at tage fin Tilflugt til de mange, tildels urime⸗ 

lige og overdrevne Beſkyldninger, der ere blevne ud⸗ 

ſlyngede mod denne under alle Omſtendigheder meeſt 

oplyſte af alle catholjffe Ordener. Thi vel er det 

fandt, at Jeſu⸗Samfundet kun teller faa berømte 

Mænd i fin egen Midte; nye Ideer !) ere jo banlyſte 

derfra, og kun disſe gjøre ſtore Mænd. Selv Sam⸗ 

fundets ſtorſte Navne, ſom Mariana, Strada, 

Laynez, Aquaviva, Molina, Borgia, Bour⸗ 
daloue, Buffier, ſtaae tilbage for Hiſtoriens Ikke— 

Jeſuiter. Syſtemets Productivitet har derfor ikke viiſt 

ſig ſaameget indenfor Samfundet ſelv, ſom udenfor 

det, hvor Jeſuiter ofte have dannet udmeerkede Mænd, 

der ikke vare Jeſuiter, og navnlig collektivt, ved deres Or- 

ganiſation, Misſioner, Skoler o. ſ. v. udrettet ſtore Ting 

i Verden, ligeſom de omvendt paa Politikens Omraade 

ofte have været Sjælen i de værfte og dybeſt anlagte Renker. 

1) — Nemo novas introducat quæstiones; gjør Nogen fig ſkyldig 

deri, faa bor han fjernes fra Lererembedet. — Ratio 

Studiorum Soc. Jesu, S. 172. Fremdeles tilſtedes ingen 
Droftelſe af de videnſkabelige Principer, af Sporgsmaalet 

om Guds Tilverelſe, Verdens Skabelſe, Altings forſte 

Grunde o. |. v. — Ib., S. 227. 
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Endelig have de, ſiden Ordenens Stiftelſe, indtil nu 

givet Prøver paa en Üdholdenhed og Seighed, der 

berettigede deres General, Franz Borgia, til at ſige: 

„Som Lam komme vi, ſom Ulve regere vi, ſom 

Hunde blive vi udviſte, men ſom Orne vende vi til- 

bage.“ Tiltrods for Ordenens hyppige Conflikter 

med catholſke Fyrſter, ſelb med den Hellige Fader i 

Rom ), faa er det dog endnu den, der ſpiller Hoved— 

rollen in propaganda ſide, i Catholicismens For⸗ 

plantning fjernt og ner. Hertil fører Taushedens 

Regimente, hvor det pasſer. 

Men det pasſer kun, hvor Talen er om en 

fælles Streben til færlige. ensartede Formaal, og 

det forudſcetter en ſceregen Skole, ſom alle Med- 

femmer mage have gjennemgaget, en Mennefketrainering 

ad hoc. „Jernet maa være blevet blodgjort, Ruſten 

maa være bleven affilet,“ førend Individet egner fig 

til at arbeide for Diemed, ſom om de end ikke 

kunne ſiges at ſtride imod den menneſkelige Natur, ſaa 

dog fordre en gjentagen Forneegtelſe deraf. J Stats-⸗ 

ideens Tjeneſte er Tausheden derimod, ſom Syſtem, 

forkaſtelig, fordi Staten indbefatter mange og ulige— 

artede Formaal og Udviklingsarter, fordi Staten har 

det naturlige Menneſte til Forudſctning, fordi Staten 

1) Jeſuiterne bleve fordrevne fra Venedig 1606, fra Böhmen 

1618, fra Neapel og Nederlandene 1622, fra Indien 1623, 

fra Rusland 1676, fra Portugal 1759, fra Spanien 1767, 

fra Frankrig 1764, fra Rom „og Chriſtenheden“ 1773. 

2 
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endelig er flerſidig og ikke kan beſtaae ved Enſidighed. 

Statens Opgave er jo at berede ſine Borgere en 

Tilſtand, hvor enhver menneſkelig Streben kan finde 

ſig tilrette, enhver naturlig Tilbojelighed fyldeſtgjeres, 

ethvert Arbeide exiſtere, enhver Virkſomhed trives, 

Staten er ikke færlig indrettet for Saadanne, der 

med foldede Hænder fee op til Himlen, fornegtende 

det virkelige Livs Krav; den har ingen Virkekreds 

anviiſt for Eremiter og Munke, ingen offentlige An⸗ 

fættelfer for den tauſe Contemplations Heroer, og 

træder derved netop i Modſcetning til de Sam- 

fund, der indenfor og ſamtidig udenfor den 

have dannet ſig til Fordel for hvem? Netop 

for dem, ſom ikke finde Hvile i Staten, hvis 

Formaal er forſkjelligt fra dens, og hvis 

Rige ikke er af denne Verden. Staten, ſom 

ſaadan, er kun af denne Verden, kun til for ſin egen 

Skyld; dens Indflydelſe paa Menneſkehedens Üd— 

vikling i Aand og Sandhed, dens Forhold til Evig— 

heden er et teleologiſk og intet politiſk Spørgsmaal; 

og ſat ſom Middel til Menneſkets Fuldkommen⸗ 

gjorelſe, vilde Statslivet praktiſk henſygne, den af 

menneſkelige Lidenſkaber og Tanker drevne Mafkine 

ſtandſe, og Opnagelſen af Formaalet, Menneſkets 

Fuldkommenhed, umuliggjores netop ved denne ſaa⸗ 

kaldte højere Opfattelſe af Statens Idee, hvis det var 

tenkeligt, at en ſaadan nogenſinde kunde gjennem— 

trænge den almindelige Bevidſthed. Som den Hypo⸗ 
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chondriſt, der fordøjer deſto flettere, jo mere han 

grunder over fin Fordojelſesproces, og dennes Berel- 

virkninger med Neringsprocesſen, vilde det Statsg- 

ſamfund, der i hver offentlig Handling og Begivenhed 

bevidſt og ſamtidig føgte Reſultaterne for Menneſkets 

evige Salighed, ſnart ophøre med at levere Bidrag 

til den menneſkelige Udvikling. Statens egentlige Om⸗ 

raade er det Nærværende; men derfor udelukker den 

ikke Beſtjceftigelſen med det Tilkommende, og den 

baade taaler og bor taale ſaavel enkelte Individer 

ſom Samfund, hvis Retning, ſom Moment, ei blot 

er uſkadelig, men ogſaa nyttig, og ſom forſt da bliver 

ſtatsopleſende, naar Staten gaaer op deri. Man 

tage til Exempel Kirkeſtaten. Det er ofte nok blevet 

udtalt, at Grunden til dens Forfald ligger i de 

hierarchiſke Principer, hvorefter den ſtyres, i den prak—⸗ 

tijfe og politiffe Uting, at Statens Formaal fættes 

bevidſt udenfor Staten, at denne exiſterer ikke for ſin 

egen, men for et andet Princips Skyld. Med andre 

Ord: Kirkeſtaten er en levende Carricatur af den 

Stat, der exiſterer for Kirkens Skyld, og var det 

blot phyſiſk muligt at regere et nok ſaa lille Folk ved 

ublandet Hierarchi, var det ikke, af finantſielle Grunde 

for Exempel, nødvendigt at ſorge for Jordens Dyrk— 
ning, for lidt Handel, Skibsfart, med eet Ord, for 

de materielle Interesſer, fan ſtulde man fee, at den 

hellige Faders Riger og Lande ſnart vilde ſvinde ind 
2*⁷ 
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til Peterskirken, og da var jo Staten gaaet rigtig op 

i Kirken. Det Samme gjælder imidlertid, om end 

i mildere Grad, om enhyver abſolutiſtiſk Stat. Iſtedet⸗ 

for at være til for fin egen, for det ſamlede Folks 

Skyld, er den kun til for Fyrſten, for Fyrſtehuſet, 

og har ſaaledes fit Formaal udenfor fig, Eneherſkeren 

og dennes Slægt. Men Uſandheden maa altid ſkjules; 

Folket og Nationen tor ikke komme til Bevidſthed 

om, at den kun er til for den Enes Skyld, ſom 

dennes hoveripligtige Feeſtere, iſtedetfor at Fyrſten, 

ret forſtaget, kun er til for Folkets Skyld, ſom en 

Borgen for Statslivets Stabilitet, og den ſynlige 

Beerer af Folkets Majeſteet. Derfor er Taushedens 

Regimente altid Deſpotiets politiſkfe Syſtem, der er 

ligeſaa forkaſteligt i fit Princip, ſom uholdbart i den 

hiſtoriſke Praxis. 

Heraf folger imidlertid ingenlunde, at Tausheden 

ſkal være banlyſt af Statsſtyrelſen. Den fkal ikke 

være eneherſkende, end ikke overmegtig deri; men den 

er et nødvendigt Moment i enhver velordnet Regering, 

og har derfor fit Departement, ſom færlig er den 

anviiſt. Dette Departement er den centrale Admini⸗ 

ſtration, eller ſom det ofte kaldes Bureaukratiet. 

Intet Folks Regeringsform er eller har nogenſinde 

været fan fri, og ingen Sthyrelſe fan friſindet, at den 

i Længden har kunnet undvære en diſciplineret, og 

folgelig i god Forſtand og ſund Betydning taus 

Embedsſtand. Ingen Plan kan lægges, ingen vig⸗ 
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tigere Regeringshandling forberedes uden Hemmelig— 

holdelſe og Medvideri; de Thou's Yttring om de 

ſtore Verdensbegivenheder, „at de aldrig vilde være 

indtrufne, hvis man havde forudſeet dem,“ pasſer til 

en vis Grad paa de mindre. En utidig Vitterlighed 

ſkader alle nye Foranſtaltninger, men da en Sag kun 

kan fættes i Gang ved efterhaanden at meddeles forſt 

til de Ferre og ſiden til de Flere, fan er Tausheden 

en Nodvendighed fra deres Side, der ftkulle lægge det 

forſte Fro, og frede om dets Udvikling. Meget af- 

hænger naturligviis her af den givne Ordre; og denne 

bor blindt adlydes, felv hvor dens Grund ilke er 

indlyſende for den, ſom modtager den; men Mere 

beroer paa de Medvidendes Skjonſomhed i de mang- 

foldige Tilfælde, hvor intet ſcerligt Paalſeg om Hemme⸗ 

ligholdelſe foreligger. Selv i Storbritannien, hvor 

dog Offentligheden ſpiller faa ſtor en Rolle, har 

Tausheden i den centrale Styrelſe fit ſtarpt begrend⸗ 
ſede Aflukke. Agorgens Larm bevegede Platantræerne 

i Academiets Have, men her herſkede dog en ved— 

varende Stilhed; Parlamentets Debatter, de offentlige 

Moders Støi, Presſens hoirsſtede Tale lyder ind i 

Whitehalls Bureauer, men ingen Lyd kommer fra 

Bureauerne; i disſe Bikuber tilberedes i Stilhed det 

Vox og den Honning, der paa faa mange Maader 

ſiden omſtobes og æltes i Offentlighedens Veerkſteder; 

den centrale Adminiſtration er Minen, hvor det Malm 

opgraves og ſtilles fra Slakken, der ſiden bliver lagt 
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under Offentlighedens Hammer. Ligeſaa forkaſtelig 

ſom Taushedens Regering derfor er i det Store, 

ligeſaa nødvendig og gavnlig er den ſom Moment, 

ſom Factor i Statsſtyrelſen. 

Det Samme gjelder om Offentligheden. Den 

menneſkelige Aand har i enkelte af Oldtidens Re— 

publikker og i nyere Tider i det ulykkelige Kongerige 

Polen forſogt at ſtyre et Samfund i Kraft af en 

fuldſteendig Offentlighed. Enhver Regeringsplan, en⸗ 
hver vordende adminiſtrativ Handling blev forelagt 

lovgivende Forſamlinger til Forhandling og Droftelſe. 

Saa mageligt ſom dette kan være for de Styrendes 

Anſvar, jaa affræftende er det for Regeringens Gang; 

Folkeforſamlingens liberum veto kunde ſtandſe den 

nyttigſte, ſaavel ſom den ſkadeligſte Foranſtaltning, og 

felv naar et Regeringsforſlag blev billiget, kom det 

ſom Misfoſter og Krobling udaf en utidig Diſcus— 

ſions Kampe. Regeringen kom altid for tidlig ned, 

og den ubetydeligſte Sag tjente til Boldt for Parti⸗ 

aand og ſtridende politiſke Lidenſkaber. Selv ÜUd— 

neevnelſen til Statens Embeder var Gjenſtand for 

Folkevalg og følgelig for offentlig Droftelſe. Enhver 

fatter let, hvortil dette maatte føre. Man beklager 
fig ofte nok over Embedsbefættelfer i vore Dage, 

navnlig under den repræfentative Regeringsform, idet 

politiſte Henſyn og Partiſympathier ofte formenes at 

veie mere i Vegtſkaalen end Dygtigheds- og Ver⸗ 

dighedshenſynet; men hvorledes troer man da, at 
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Embederne bleve beſatte i Athen og tildels i Rom, i 

hvilken ſidſte Republik Embedsvalgbarheden dog var 

indſkreenket til de hojeſte Poſter, de ſaakaldte magi- 

stratus, eller i Polen, hvor man i hele og halve 

Aar ſkjcendtes om Udneevnelſen til en Gouverneurpoſt, 

og imidlertid lod den paagjeeldende Provinds ſkjgtte 

fig ſelv? J de Forenede Stater deltager Senatet og— 

jaa i den executive Myndighed, med Henſyn til Af— 

ſlutningen af Traktater og Beſettelſen af en vis 

Klasſe Tillidspoſter, ſaaſom diplomatiſke og Conſular⸗ 

Embeder. Men dels vinde disſe Udnævnelfer neppe 

ved Legislaturens Indblanding, dels har det republi— 

kanſke Senat ligeſom Folelſen af at gage udenfor fit 

rette Kald, idet de nævnte Spørgsmaal altid for⸗ 

handles for lukkede Dore, og Loygivningens offent⸗ 

lige Organ i Verdens frieſte Stat ſaaledes flygter 

ind under Taushedens Skjold !). Vel var Embeds⸗ 

varighedens Tidsgreendſe paa de to forſte Steder et 

Correktiv, men Ingen kan dog tvivle om, at mini- 

ſteriel Nepotisme paa det adminiſtrative Omraade er 

at foretrœkke for den folkelige Vilkaarlighed. Det er 

en helt anden Sag med de legislative Herderspoſter; 

Senatoren, Parlamentsmedlemmet, Rigsdagsmanden 

) Denne ſamme Handlingens Taushed antydes ogfaa i det 

britiſke Parlaments Former ved den Regel, at Tilhorer—⸗ 

pladſen altid ryddes under Afſtemningerne; Offentligheden 

ophører med Beſlutningens Tilblivelſe. 
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bør kun udnævnes af Folket, thi han har ingen 

executiv Magt til ene at afgjore nogen Sag; hans 

Anſtuelſe møder andre Meninger i den lovgivende 

Forſamling, og enhver Beſlutning er et Produkt af 

flere eller færre, hinanden modificerende, og fra forſte 

Færd i ſelve det veelgende Folk rodgroede Syns⸗ 

maader. En Stat, hvor Adminiſtrationen føres i 
Kraft af Offentlighed, er derfor ligeſaa ilde faren ſom 

den Stat, hvor Lovgivning og Retspleie ere Taus⸗ 

heden hjemfaldne. Athen og Polen faldt ſom Offre 

for Offentligheden; thi derfra, at det førfte levede en 

ſkjon Üdviklings glimrende, men forte Dage, det andet 

en Tid holdtes oppe af Verdens ridderligſte Ariſto— 

krati, kan ingen Slutning drages til Syſtemets Sund— 

hed i det Hele taget. Offentligheden begunſtiger det 

individuelle Liv; den fremmer Talentets Opkomſt, 

men ubegrendſet afſtedkommer deu en vedvarende po— 

litifk Feber, hvis Styrke ſtager i directe Forhold til 

den individuelle Vitalitet. Den formaaer end ikke, 

ſom Tausheden, at organiſere mindre fluttede Sam- 

fund varigt, Selv et videnſkabeligt Selſkab, en 

Kunſtforening maa, fin øvrige Offentlighed uagtet, 

optage Tausheden ſom Element i Üdforelſen af de 

fælles offentlig vedtagne Beſlutninger. Romerne for— 

ſtode Kunſten at moderere Offentlighed med Taushed, 

og anviſe hver ſin rette Plads; de blandede Folke— 

regering med Dictatur, denne igjen med Anſparlighed, 

det republifanffe Element med det abſolute, Dis⸗ 
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cusſionsfriheden med Handlingens inappellable Be- 

ſtemthed, og derfor var og blev Roma 

Armorum legumque potens, qu fundit in omnes 

Imperium, primique dedit cunabula juris 1). 

Det har en ftørre Betydning end den blotte Lyſt til 
at ſlage om ſig med clasſiſte Citater eller en rhetoriſt 

Vending, naar de britiſke Statsmeend i Parlamentet 

jaa hyppig hente deres Beviſer og Autoriteter fra 

Oldtiden. J den nye Tid har intet Folk ſaa om⸗ 

hyggelig dannet fin Regeringskunſt efter romerſk Mon⸗ 

ſter, ſom England. Og navnlig med Henſyn til 

Offentlighedens rette Brug og Grendſe, have Brit— 

terne noje fulgt det clasſiſke Forbillede, med de 

Modificationer ſom Tidens Aand og Udvikling nød- 

vendiggjor, idet Offentligheden herſter uindſkrenket i 

Lovgivning og Retspleie, Tausheden i det Executive, 

hiin reprœeſenterende Folkets Selvregering, denne dets 

ſouveraine Majeſtcet. Dette er navnlig flaaende, naar 

man feer hen til Beſtyrelſen af de britiſte Colonier, 

der næften regeres paa ſamme Maade, ſom Romerri⸗ 

gets proyinci udenfor Italien. Begge folge det 

Princip, at overføre Moderſtatens Former paa Pro⸗ 

vinds⸗ eller Colonialregeringen. Begge fætte en Gouver— 

neur (han hedde nu Proconſul, Pretor, Vicekonge eller 

Lord-Haicommisſarius) med unftraft Myndighed og 

7) Claudian. 
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en Afſkygning af Statens Majeftæt, i Spidſen for det 

Executive, og begge ſideordne ham en repreſſentativ 

Forſamling, denne hedde nu Senat, Bule, eller Colloni⸗ 

allegislatur, hvis Grad af lovgivende Magt nøje af- 

pasſes dels efter vedkommende Provindſes Udviklingstrin, 

dels efter dens Afſtand fra Moderſtaten. 

Savnet af Detailkundſkab til Roms offentlige Liv 

gjør det umuligt at ſtudere Offentlighedens Fortrin 

paa clasſiſk Jordbund. Storbritannien ligger os nær- 

mere, og der kunne vi i dens Hovedtræf folge dens 

Virkſomhed og Reſultater. J mindre udviklede conſtitu⸗ 

tionelle Lande troer man gjerne, at Offentlighedens 

Hovedopgave er, dels Lopgivningsarbeidet, dels Ud— 

øveljen af hele den Virkſomhed, ſom ligger imellem 

Controllen med og Oppoſitionen imod hver beſtagende 

Regering. Ikke at tale om at Retspleiens Offentlig⸗ 

hed, at Folkets Adgang til at overvære al Rettergang, 

Forhør ſaavel ſom Domsafſigelſe, ikke blot for de 

øverfte men ogſaa de lavere Inſtanſer, nødvendig hører 

med til en udviklet reprœſentativ Forfatning, idet faa- 

vel Domſtolenes Anſeelſe (Tilliden til deres Sam— 

vittighedsfuldhed), ſom Folkets Retsbevidſthed derved 

fremmes og ſtyrkes, faa har Offentligheden ret forſtaget 

et meget ædlere, lidenſkabsloſere Formaal, end Parti⸗ 

aandens Storme og de Anfald paa den beſtagende 

Regering, der vel undertiden kunne ſtandſe denne paa 

en farlig Vei eller ſtyrte den, naar den fremturer der⸗ 

paa, men ſom ligeſaa ofte vildlede, og forvirre den. 
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Med Henfyn til det Forſte (Retspleien) er det godt 
at erindre, at Romerne indrømmede Rettergangen en 

vigtig Plads i deres offentlige Forhandlinger. Paa 

Forum og i Senatet førtes alle vigtigere civile og 

criminelle, og paa det ſidſte Sted navnlig politiſke Sa⸗ 

ger, ſom for Underjlæb i Provindſerne, (repetundarum) 

Vanhelligelſe af Gudstjeneſten (sacrilegium), Valg⸗ 

beſtikkelſer, mislig Embedsforelſe, Forfalſkning af 

Teſtamenter, og Landsforrcederi. De Gamle havde 

en levende Folelſe af, at Sedelighed er det politiſke 

Livs nødvendige Grundlag, og at gode, nyttige Borgere, 

et i ſand Forſtand politiſk Folk kun fan dannes ved 

Udviklingen af en levende Retsbevidſthed og en fiin 

Sands for den offentlige Moral. Derfor omgave de 

den dømmende Myndighed med Offentlighedens hele 

Pomp, og gjorde Rettergangen ſaa imponerende, ſom 

muligt, ved at optage den i Lovgivningens eget Tem- 

pel, i den hojeſte Statsmagts eget Centrum. Her 

afrundedes de romerſke Loves beundringsverdige Preœci— 

ſion; her uddannedes den hidtil uopnagede romerſke 

Veltalenhed, og Folket blev et nærværende Vidne til 

den Uſkyldiges Frikjendelſe og den Skyldiges Dom— 

feldelſe, Tilſtuer til det virkelige Livs meeſt gribende 

Dramer, og hver gik til Sit fra Curien eller Roſtris 

med den Advarſel eller den Troſt, ſom den paadomte 

Sags Natur og hans egen Samvittighed kunde byde 

ham. Den romerſte Republik fod ſig ikke nøje med 

at give fine Borgere et tørt Referat i Dagbladene af 
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de feeldede Domme. J Middelalderens Parlamenter, 

i det nordiſke Nevningeſyſtem, paa vore egne Lands— 

ting, og Herredage, levede den ſamme Prefrygt for 

den dommende Myndighed og Folkets Deltagelſe deri. 

J den nyere Tid er denne Retspleiens Offentlighed 

bleven indfort i flere Lande, og har hiſt og her 

overlevet den øvrige politiffe Frihed. England ſtager 

ogſaa i denne Henſenede det romerſke Forbillede nær- 

meſt, idet Storbritanniens pverſte lovgivende Forſam— 

ling, Overhuſet, tillige er Hojeſteret i alle Sager, 

der angage Hoiforrœderi og Misbrug af Embedsmyn⸗ 

dighed (high crimes and misdemeanors), ſamt i den 

Reekke geiſtlige, Sorets- og Arveſager, hvis Underretter 

ſtaage i Forbindelſe med Doctors Commons (Ad- 

miralty Court, Eeclesiastic Court, o. ſ. v.) og ſelv 

Underhuſet er et forberedende Underſogelſes Forum i 

Sager, der bringes for Overhuſets Domſtol (Proces— 

ſerne mod Lord Bacon, Lord Somers, Lord Straf— 

ford, Warren Haſtings, Lord Melville o. A.) Jovrigt 

nyder Retspleien i England den meeſt uindſkreenkede 

Offentlighed, idet Folket ikke blot har Adgang til den 

egentlige Procedure, Action, Defenſion og Domsafſigelſe, 

men og til alle Vidneforhor fra Sagens forſte Fore— 

tagelſe til dens Paademmelſe. Dertil kommer Retter⸗ 

gangens Mundtlighedz; ſtriftlige Indlæg høre til 

Undtagelſer og bruges kun i visſe beſtemte Tilfælde; 

det levende og lydbare Ord indpreger Borgerne Afſty 

for det Onde, Lyſt til det Gode, og Agtelſe for Lovene. 
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Denne Folkets Delagtighed i Rettergangen, gjennem 

Offentligheden, gjør ogſaa Borgerne ſkikkede til ſelv 

at være Dommere; ved Oververelſen af Sagers Under- 

ſogelſe og Paadommelſe erhverve de den nødvendige 

Forudſcetning til felv engang at fælde en retfærdig 

Dom. Af alle de Indvendinger, ſom man derfor i 

andre Lande hører mod Juryveſenets Indforelſe fore— 

kommer den mig at være den holdbareſte, ſom ſtytter 

ſig paa Folkets Mangel paa judiciel Opdragelſe der, 

hvor Retspleien i en lang Ræffe af Aar har været 

hemmelig og ſtriftlig. Men det gjælder herom, at 

man maa gage i Bandet, førend man kan ſpomme, 

og er det Alvor med det repreſentative Syſtem, faa 

maa Folket repreeſenteres ei blot i Lovgivningsmagten, 

men ogſaa i den dømmende Myndighed, i Anvendel— 

jen af de givne Love. Retspleiens Offentlighed, Retter⸗ 

gangens Folkelighed har desuden, og dette er Hoved— 

ſagen, en vigtig politiſk Side, og er et nødvendigt Led 

i den conſtitutionelle Organisme, ſom uden den bliver 

ſkcev, haltende og ufuldſtcendig, fordi den ſedelige og 

Rets⸗Bevidſtheden (les moeurs), hvorpaa Lovgivnings⸗ 

virkſomheden og det politiſke Liv bor grundlægges, og 

hvormed bette, hvis det ſkal blive varigt, maa ſtaae i 

indre Samklang, ellers ſavnes, og det Conſtitutionelle da 

ſynker ned til en tom Form uden organiſk Liv og Kraft. 
Hvor kan det repreeſentative Syſtem blive til Sandhed 
der, hvor Folkebevidſtheden og de politiſke Begreber 

endnu beſtandig leve af Abſolutismens og Bureau— 
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kratiets Traditioner? Hvor kunne Fremſkridt og Re⸗ 

former i det repreſentative Liv bevirkes der, hvor Folkets 

Trang dertil ikke er tilſtede, men hvor Abſolutismens 

romantiſke Ungdomserindringer beſtandig hviſke om 

Tilbageſkridt; hvor kan conſtitutionel Neering bydes 

et Samfund, der ikke har conſtitutionel Appetit, og 

hvor Intet er ſkeet i rette Tid og med forſtandig 
Conſeqvens for at fremkalde den, men hvor man i 

det Hojeſte nedfætter foreløbige Commisſioner til Sa⸗ 

gens Underſogelſe, for naar disſe langt om længe 

have afgivet deres Betenkninger, rimeligviis at begrave 

Sagen i en ny Commisſion? Roms og Englands 

Statsmænd have kjendt og løft den Opgave, at opdrage 

Folket ved at vekke dets egen Trang til Reformer. 

Men dette forudſetter en højere Art af Kundſtab, end 

en af udenadleerte mere eller mindre vel fordojede poli⸗ 

liſke Theorier beſtagende Bogleerdom; det forudſeetter 

Kundſkab til Menneſker enkeltviis og i Masſerne, Kund⸗ 

ſkab til fin Tid, og endelig nøje Kundſkab til det re⸗ 

gerede Folk. d 

Neſtefter Lovgivning og Retspleie virker Offent⸗ 

ligheden ved Folkemoder og endelig ved Presſen. Me— 

dens disſe to Lofteſtenger adſkillige Steder betragtes 

og benyttes ſom Forgjængere for Oprør og Revolution, 

eller ialtfald ſom blotte Oppoſitionsmidler til at lofte 

Magthavere og Miniſtre af Sadlen, ſaa anvendes de 

der, hvor de anvendes rettelig, fortrinsvis til at lofte 

Principer og Reformer i Veiret. J England — man 
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tilgive mig min uforbedrelige Anglomani, hvor Talen 

er om politiffe Tilſtande — benyttes begge ligeſaa 

meget af Regeringen, ſom af Oppoſitionen, ikke i den 

platte og lave Forſtand, hvor man ved Penge, Embe— 

der eller Ordener vinder et Blad eller en Medarbeider 

af et Blad, eller flipper et Kobbel af agens provoca- 

teurs løft for at frembringe en kunſtig og gold Agita— 

tion; nei, man flipper et nyt Princip løft, man kaſter 

en Reform, ſom en Boldt, ud iblandt Publicum, 

ligeſom man (9: Regeringen) ofte foranlediger en 

Interpellation til fig felv i Over- og Underhuus. 

Og det opvakte Folk, der fuldkomment ſparer til Platos 

bekjendte Definition af Menneſket (£oor j), 
der gjennem alle Stender har Interesſe for politiſke 

Sporgsmaal og betragter dem ſom hørende nodvendigen 

med til en god Borgers Gjerning, Folket tager fat 

paa Boldten; den bliver rullet og kaſtet omkring i 

Moder og Bladartikler, i Flyveſkrifter og Afhandlin⸗ 

ger, indtil den enten forſpinder i Stovgran eller kun 

dens varige, og, om jeg faa maa ſige, uforgjeengelige 

Kjærne bliver tilbage. J forſte Tilfælde ſtandſer Sagen 
Derved; i ſidſte Tilfælde lægges den til Grund for 

et Lopforſlag, ſom endelig, for at blive til Lov, maa 

gjennemgage Repreeſentationens Ildprover. Man hol- 

der paa denne Maade Forhor over den offentlige 

Mening, dennes forſtjellige Nuancer afhores ſom Vid- 

ner om den nye Forholdsregels Holdbarhed og Betime— 

lighed, og en Regering er ſaaledes altid vidende om, 
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hvad den til hver given Tid tør, kan eller maa byde 

de Regerede. Heller ikke tillader en udviklet Offentlig- 

hed, at nogen umoden Sag bliver „ſtormet“ igjennem 

Legislaturen. Saadant kan i England neppe tenkes; 

umoden politiſk Frugt ſmager ikke Britterne og lige— 

ſom ingen Regering der vilde vove at indbringe et 

Lopforſlag, hvis Hovedtendens ikke forinden var god— 

kjendt af den offentlige Mening, ſaaledes vilde enhver 

Privatbill doe en ynkelig Straadod i Parlamentet, ſom 

ikke havde gjennemgaget Presſens og Modernes udfor— 

lige Droftelſe. Derfor gjælder om de britiſke Love: 

„— Twas not the product of a day 

But the well seasoned fruit of wise delay.“ 

Hertil kommer hele den virkſomme Livsproces, ſom 

frembringes ved Kampen mellem ſaadanne politiſte 

Grundanſkuelſer, der vexelviis fortrænge hinanden for 

atter at vige Modſtanderen Pladſen, og ſom ikke 

definitivt forlade Kamppladſen, fordi de engang eller 

flere Gange ere overvundne, — de blivende Sporgs⸗ 

maal. Om disſe ſamle Partierne ſig og hvert for 

fig er en &jærne hvorom der danner ſig en Offentlig— 

hedens Dunſtkreds; den ene politiſte Planet med ſine 

Drabanter, fin Atmospheere, ſtager ſaaledes over for 

den anden; Cometer med lange Haler komme og ſtun— 

dom tilſyne. Disſe Partier have nu deres Organer 

i Presſen, ligeſom de have deres Tilhæng i Legisla⸗ 

turen. Den offentlige Menings Ligevægt haandheves 
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ſaaledes, det enſidige Princip, den relative Sandhed 

bliver forhindret fra at anmasſe ſig den abſolute 

Sandheds Værdighed og den udelte Magt" over et 

helt Folks Overbeviisning. Heri ligger Offentlighedens, 

den rette Offentligheds, ſtore Fortjeneſte. Ligeſaa for— 

deerveligt ſom det for Landet og for ſelve det ſeirende 

Parti vilde være, om bette vedblivende formagede at 

tilintetgjore alle andre Partier og gjøre Ende paa al 

lovlig Oppoſition, ligeſaa demoraliſerende var det for 

Folket, om en enkelt Anſkuelſe og dennes Organ mæg- 

tede at monopoliſere den offentlige Mening. For Almen- 

heden har en ſaadan Tilſtand det Onde, at Frem— 

ſtridt og Reformer, ſamt navnlig politiſt Selvtenkning, 

derved hæmmes og ſtandſes, indtil Krig eller Revolution 

paa en koſtbar Maade omſtemmer Tilſtanden; for 

Partierne flyder deraf den ſtore Mislighed, at de hen— 

falde til dorſk Tryghed, og tabe al politiſk Aarvaagenhed, 

indtil de pludſelig vaagne ſom Belſazar. Af ſamme 

Grund ere Miniſterforandringer, med pasſende Mellem⸗ 

rum, ſaavel i vedkommende Partiers, ſom navnlig i 

Statens velforſtaaede Interesſe. Thi dels har en 

langvarig Beſiddelſe af Magten en Hang til at gjore 

Beſidderne deraf uſtikkede til at benytte den rigtig, 
dels er det en Fordel for Staten, at dens Beſtyrelſe fra 

Tid til anden forflyttes i de Mends Hænder, ſom 

fra Privatlivets Erfaring og Hvile medbringe en uhil— 

det Dom og et friſk Sind, dels forebygges derved 

ſaadanne voldſomme Udbrud af ærgjerrige og herſke— 
3 
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ſyge Lidenffaber, hvorpaa Hiſtorien kun har” altfor 

mange Exempler i de Lande, hvor Regeringsformen 

tilſteder Livsvarigheden i Statens hojeſte Poſter. En 

conſervativ engelſk Forfatter betragter det derfor med 

Rette ſom et af det parlamentariſke Syſtems Fortrin, 

„at det anviſer et ſikkert Middel til at frembringe, 

„fra Tid til anden, Afvexling i Magthavernes Per- 

„ſoner. Det er umuligt,“ ſiger ſamme Forfatter, 

„ſaalſenge ſom Aergjerrigheden vedbliver at være en 

„af de ftærfefte Lidenffaber i den menneſkelige Natur, 

„at forebygge ſlige Forandringer, ligeſom disſe heller 

„ikke udelukkende have deres Grund i Ærgjerrigheden. 

„Menneſkene ſynes at blive kjede af længe at adlyde 

„den ſamme Herſker, faa at naar ſelv de bedſte og 

„populaireſte Herſteres Styrelſe har varet uſcedvanlig 

„lenge, hilſes endog ubekjendte og underordnede Efter— 

„folgeres Tiltraedelſe til Magten med Tilfredshed.!) 

Og i ſit Essay on the English Government, S. 189, 

paaſtaaer Lord John Rusſell, at den berømte bri- 

tiſke Miniſter, Sir Robert Walpoles, Fald ſandſynlig⸗ 
vis forebyggede en Revolution, fordi Nationens 

ſt erke Lyſt til at fee Magten i andre Hæn- 

der, end den Mands, der havde beholdt den 

ſaalenge og i det Hele benyttet den faa godt, 

ellers vilde have omſtyrtet Dynaſtiet til— 

ligemed Miniſteren. At beklage ſig over denne 

1) Earl Grey, Parliamentary Government etc. p. 27. 
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et Folks Trang til Afvexling, beviſer kun, at man 

ikke fjender den menneſkelige Natur, der i Længden 

ikke taaler den ſamme Fode i nogen Retning, hvor 

udſogt denne Føde end kan være, — Det er navn— 

lig ogſaa af denne Grund Noget af det Daarligſte, 

ſom en Regering kan falde paa, felv om den i Leng— 

den kunde gjennemfore det, at paavirke den offentlige 

Mening ved kunſtige Midler, at beſtikke Presſen og 

holde lønnede Lognere. Ikke at tale om, at Regerin⸗ 

gen derved til en vis Grad kommer i de onde Aan— 

ders Magt, ſom den ſelv har beſvoret, at den ofte 

ikke kan blive af med de kjobte Sjæle, fordi den ikke 

tor, ſaa afſtjcerer den ſig desuden mere og mere Ad— 

gangen til at lære det Folks ſande Mening at fjende, 

ſom den ffal regere, d. v. ſ. hvis fornuftige Onſker 

det er dens Kald at opfylde. Men den kan heller ikke 

udrydde den virkelige Overbeviisning og omkomme 

Sandheden; den kan kun trænge den tilbage, og naar 

Sandheden flaaer ind hos et Folk, faa har man 

Revolution. Ven at bringe en Meningsyttring til 

Taushed, plyndrer man derneeſt Menneſkeheden, ſaavel 

den nærværende, ſom de tilkommende Slægter, ſaavel 

dem, ſom have en modſat, ſom dem, der nære den 

ſamme Anſkuelſe. Er den tilbagetrengte Tanke rigtig, 
bergves de, ſom befinde fig i Vildfarelſe, en Leilighed 

til at ombytte denne med Sandhed; er den urigtig, 

gaaer man glip af den neſten ligeſaa ſtore Velgjerning: 

det ftærfe og levende Indtryk af Sandheden, ſom 
3˙²¹ 
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fremgaaer af dennes Sammenſtod med Vildfarelſen.!) 

Det er i fin Orden, at Regeringen har fit officielle 

og fine officieuſe Organer; dens Anſkuelſer bor ogſaa 

komme til Orde; men den fkal, for fin egen Skyld, 

afholde ſig fra, at ſpille under Bordet med Journaler 

af en anden Farve, og have fine Fingre i alle Skuf— 

fer, thi, da det jo maa være enhver Regering om at 

gjøre, at være vel underrettet om Stemninger og 

Tilſtande, faa bor den vogte fig for, at tildekke eller 
forplumre faa vigtige Kundſkabskilder, ſom Oppoſi⸗ 

tionsbladene. Det medfører, ſom bekjendt Strafan⸗ 

ſvar, at forfalſte Levnetsmidler og Lægemidler, og 

det ſkulde være tilladeligt, at forfalſke den offentlige 

Mening! Den offentlige Discusſions Frihed og 

Fleerſidighed er et ſtort Gode, ſom man bor lade 
gage fin uforſtyrrede Gang; Presſen har ſelv Cor- 

rektivet for fine Udſkeielſer, den udſetter fig, ved 

Yttringsfrihedens Misbrug, for naturlige Straffe, 

der ramme haardere end Procesſer og Mulkter, 

nemlig for Tab i Üdbredelſe og Indflydelſe, — 

Noget enhver Journaliſt veed at vurdere, naar han 

forſtager fit Kald. — J England har Presſen Agtelſe 

for ſig ſelv, og derfor nyder den Andres Agtelſe og 

Tillid; der bliver den ikke benyttet ſom et Regerings⸗ 

redſkab, ſom et Verktoi nu i dette nu i hint Mini⸗ 

ſteriums Haand; den har ſpunget fig op til en ſelo⸗ 

) Samlgn. J. S. Mill, on Liberty. p. 33. 
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ftændig Statsmagt, til hvad Romerne kaldte et arca- 

num imperii (i Modſetning til de ephemere og forbi— 

gagende instrumenta regni), til en blivende Factor i 

Rigets, i Landets Magt og Anſeelſe, ſideordnet med 

Lovgivningens og den demmende Myndighed, uaf— 

heengig af de vexlende Regeringer og de ſtridende 

Partier. Den indtager fin Plads, ſom det ganſke 

Folks Tunge, ſom Regeringens Admonitor (ſee o. v. f.); 

den repſer og belønner, raader og advarer; den kuytter 

fine Interesſer uoploſelig til Statens Magt og Folkets 

Udvikling, og hevder fin Stilling ſom Samtidens hiſto— 

riſke Domſtol. ) 
” Endffjøndt dette naturligvis kun gjælder om Pres- 

ſen i det Hele, ikke om de enkelte Journaler, fan 

beſidder Storbritannien dog et Organ, der af alle de 

øvrige Dagblade erkjendes for det „ledende“ (the 
leading journal) og ſaaledes maa betragtes ſom et 

Monſter paa en Repreſentant for den frie Presſe. 

Hvilke ere nu de Principer hvorefter, og det Maſfkineri, 

hvorved det ledes? Som Beviis paa, at kun et ud— 

viklet conſtitutionelt Land kan beſidde en i enhver 

Henſeende dygtig Presſe, uden at dets Medlemmer 

behøve at devovere fig og fin Exiſtents, ſaaledes ſom 

der ere Exempler paa i de Lande, hvor Friheden endnu 

baner fig Vei, forudſkikker jeg den Bemeerkning, at 

det paagjeeldende Organ er indrettet paa at betale 

fig, at være hvad man kalder en god Forretning. 

Det er hverken Forholdenes Krav, eller Bladets Op⸗ 
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gave at være en dunkel Fremtids Prophet, eller hen- 

lagte Principers Apoſtel. Det vil hverken gjøre fig 
til henvisnende eller umodne Sandheders Martyr. 

Opgaven er til enhver Tid at tyde Tidens Tegn 

vigtig, og i Kraft af et muligſt nøje Kjendſkab til 

Almenhedens, til Majoriternes Krav, dels at give 

den offentlige Mening et Stod, dels at ſtandſe den 

i Farten. Bladet beſtreber fig til enhver Tid for at 

være det Neerveerendes Organ, men vel at merke 

det ſande, det virkelige Neerveerendes, ikke et Afløb for 

Nuets Tilfældigheder og Trivialiteter. John Bull 

ſkal hver Morgen, naar han efter Frokoſten leeſer fin 

Avis, deri finde fin ſande politiſke Status, og det er 

en Kjendsgjerning, at den ſtore Masſe af Englands 

Befolkning, af alle Stender, ſoger fin politiſke Næ- 

ring i den ſamme Journal. „Det ſtager i Bladet” 

er her et Indicium for, at Noget virkelig er ſandt. 

Derfor har et ſaadant Organ ingen blivende politiſke 

Venner, i dette Ords ſnevrere Betydning. Den, ſom 

roſes idag, kan imorgen blive dadlet, hvis „Landet ikke 
mere vil have ham“ og omvendt; dertil hører der, 

hvad Mange maaſtee ikke ville troe, en hel Del 

Selvforneegtelſe; det kommer ikke af en naturlig Til⸗ 

bojelighed til at være Veirhane, eller til at rive ned 

paa Enhver; det er ikke Bladet, ſom er Vedkommende 

utro, men det er den paagjeldende Statsmand ſelv, 

der enten er utro mod fig ſelv eller mod Landet, ved 

at ſcette Parti-Formaal over Almeeninteresſer. Den 
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omhandlede Journal lader dernæft med ſtor Selvbeher- 

ſkelſe et Princip eller en Anſkuelſe, ſom det i og for 

ſig billiger, ligge og groe; det kan kaſte den ud paa 

Prove for at erfare om den finder Anklang i Publi— 
cum, om den foranlediger mange Skrivelſer til Ud⸗ 

giveren, hvis Antal er Barometret for Opſigten; væffer 

Udtalelſen ikke nogen ſcer Interesſe i den ydre Verden, 

jaa bliver Principet lagt til Side til bedre Tider, 

atter taget frem, atter henlagt, og fan fremdeles, indtil 

Sagen er bleven til Gjenſtand for Almenhedens levende 

Opmeerrkſomhed; da endelig bliver den paa det ledende 

Organs ftærfe Arme baaren hen i Parlamentets og 

den executive Magts Skjod. For at kunne bevare 

denne Sagens Objectivitet, og holde ſig udenfor det 

Perſonlige, er Journalens Redaction navnløs, Det 

kan vel ikke undgages, at der herſker en almindelig 

Formodning om, hvem der ere Üdgivere og Redac— 

teurer af et faa udbredt og indflydelſesrigt Blad, 

men dels er det ikke vitterligt uden om den ene an⸗ 

ſvarlige Udgiver, the manager, hvad Franſkmendene 

falde gérant, der repreeſſenterer Bladet finantſielt og 

juridiſt, dels er det viſtnok kun bekjendt for Faa, 

hvo der er den egentlige toneangivende Aand, og 

endelig holdes det ſtore Antal af Medarbeidere til 

Bladets ledende Artikler aldeles hemmeligt. Den 

ſaakaldte Stab (stall), den faſte Stof af Referenter, 

Recenſenter og Correſpondenter, er mere bekjendt, men 

disſe have liden eller ingen Andeel i Bladets Hoved— 
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affnit, de ledende Artikler, eller i Beſlutningen om 

disſes Affattelſe og Optagelſe. Derneeſt har Bladet 

fine ſociale Reprœeſentanter, En, der ſtadig deltager 

i ſelſkabelige Sammenkomſter og i Salonlivet, en 

Anden, ſom holder et gjeſtfrit Huus for en talrig 

Kreds af Mænd fra de forſkjellige Samfundsklasſer, 

hvor Medlemmer af Over- og Underhuus ſamles 

med Retspleiens, Borſens og Presſens Repreſentanter. 

Fremdeles er der ogſaa anviiſt Tausheden fin Plads; 

ſtille Munke arbeide i deres Celler paa Anſtalten, 

fjernt fra Verdens Larm, eller vandre enſomme om— 

kring i Vrimlen, paa Folkemoderne, i Parlamentet, i 

Retsſalene, og gjøre deres for Offentligheden beſtemte 

Betragtninger. Bladet nyder paa denne Maade Godt 

ſaavel af det fociale Samkvems Gnidninger og Ind— 

tryk, ſom af Enſomhedens iſolerede Contemplationer. 

Al Enſidighed forebygges paa den ene Side, og den 

ydre Verdens overhaandtagende Paavirkning paa den 

anden Side forhindres. Endelig har dette Samfund 

af Publiciſter ſin Forfatning, ſine ufravigelige Regler 

og Love, hvorefter Bladets Indhold og Retning til 

hver given Tid beſtemmes, idet ſaavel Correſpondencen, 

ſom navnlig Bladets ledende Artikler mage gage igjen⸗ 

nem flere Hænder, inden de afgives til Trykkeriet, og 

de vigtigſte Bidrag, ſelv efter at have været i Presſen, 

mage gjennemgaae en ny Skjeersild, forinden de ende— 

lig optages i Bladet. Paa denne Maade umulig⸗ 

gjøres neſten al kunſtig og uberettiget Indflydelſe paa 
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Journalens Tendens, idet ſaadanne Motiver, der 
kunne gjøre fig gjældende hos En eller To, neppe 

vilde beſtemme en Kreds af flere lige ſtemmeberettigede 

Sfjønsmænd. Med Henſyn til udenlandſke Forhold 

falder Bladets Princip ſammen med Englands In⸗ 

teresſe. Stemmer denne eller hiin Opfattelſe af et 

ydre politiſt Spørgsmaal hermed, faa er Intet lettere, 

end at ſkaffe den Indgang i Bladet, hvis Behand— 

lingen deraf iøvrigt anſees for betimelig; i modſat 

Fald tvivler jeg om, at det vil lykkes ſelv for den 

Meggtigſte, hvorpaa der, efter Sigende, ogſaa gives 

gyldige Beviſer. Af denne Grund betroer Bladet ſin 

regelmesſige udenlandſke Correſpondence udelukkende 

til Englændere, ſom det underholder paa Stedet, 

hvorfra der ſkal ffrives om vedkommende Lands For- 

hold. Disſe Correſpondenter høre til Bladets Stab, 

idet de ikke blot ere dets faſte, lonnede Medarbeidere, 

men desuden, faalænge de ſtage i Journalens Tje- 

neſte, hverken tør ſtaae i noget. Forhold til Regerin— 

gen, eller til noget andet Blad, ligeſom de ogſaa ere 

faa vel aflagte, at de have deres ſikkrede og anftæn- 

dige Udkomme. Endſtjondt det jo er af Vigtighed 

for et Dagblad, ſaa hurtig ſom muligt at bringe 

politiſte og andre Nyheder, faa indſeer den ledende 

Journal dog altfor vel, at det er endnu vigtigere, at 

ſikkre fig med Henſyn til enhver Efterretnings Paa⸗ 
lidelighed. For at fortjene Navn af velunderrettet, 

mag Presſen fornemmelig verre efterrettelig, og i 
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denne Henſeende udøver den omhandlede britiſke Avis 

derfor ogſaa en ftræng Control med fine Kilder og 

Correſpondenter, der hellere mage berette Lidet og 

Sandt, end Meget og af blandet Paalidelighed, hvil— 

ket imidlertid ikke altid ſikkrer den imod at bringe en 

And tiltorvs. Men hvad der i denne Henſeende bliver 

Organets Hovedfortjeneſte, er den Vaerſomhed og 

Discretion, hvormed ſaadanne Underretninger be— 

nyttes, hvis for tidlige Omtale kunde fkade Landet 

eller den paagjeeldende Sag, og denne Fortjeneſte er 

faa meget ſtorre, ſom Friſtelſen er ſterkere til i 

lignende Tilfælde at viſe, hvor vel man er under- 

rettet. 

Med Henſyn til Form og Fremſtilling, ſaa er 

denne altid klar og ſtarp, Sproget omhyggeligt, Tonen 

den velopdragne Mands, ſelv naar bittre Perſon⸗ 

ligheder ſiges, og af ſaadanne findes ikke faa, vel at 

meerke, paa det offentlige Livs og den politiſke Færds 

Omraade, ſaavel ſom hvor Talen er om Handlinger 

og Skridt, der kunne blive Gjenſtand for Domſtolenes 

Paakjendelſe. Derimod indlader Bladet ſig aldrig 

paa Controverſer med andre Journaler, eller paa en 

Polemik, der ene har Selvpforſvar til Henſigt, ligeſom 

det vel vogter ſig for at bryde ind i en Engelſkmands 

Kaſtel, hans Huus, hvor ind, ſom bekjendt, Politiet 

heller ikke tor vove ſig. 

Saaledes opfatter Presſen ſin Opgave der, hvor 

en udviklet og velforſtaget Offentlighed alt er organi⸗ 
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ſeret. Man er ikke berettiget til at fordre det Samme 

af Presſen i de Lande, der endnu befinde ſig i deres 

conſtitutionelle Barndom, og under Abſolutismen kan, 

ſom bekjendt, en virkelig politiſk Presſe ikke exiſtere. 

Dens Udtalelſer i Eneveelden underkaſtede Stater 

kunne inddeles i Hofefterretninger, Borsefterretninger 

og Skipperefterretninger, og der er den i det Hele et 

nu ufkadeligt, nu ſkadeligt, men altid blindt og ube— 

vidſt Redſkab i Regeringens Haand. 

Sammenfatter man ſaaledes Offentlighedens Virk— 

ſomhed under det udviklede repreeſentative Syſtem, faa 

kan man folge den ſom en organiſk Proces. Forſt 

forbereder Folket umiddelbart de nye Ideer og An- 

ſkuelſer i offentlige Moder og i Presſen. Her renſes, 

bearbeides og omdannes de mangelunde. Derpaa 

behandles de af det ſamme Folk middelbart i de lov— 

givende Forſamlinger, og naar denne ſidſte Prove er 

overſtaget, er Offentlighedens Hverv tilende og Taus⸗ 

hedens begynder. Thi nu er Principet blevet Lov, 

og er fra nu af en uomtviſtelig Norm for den exe⸗ 

cutive Magts Befalinger. Det gaaer ſom ved en 

Viinhoſt: forſt plukkes Druerne, derpaa presſes de, 

derpaa underkaſtes Saften Gjæring; naar den har 

gjæret, tappes den paa Fade og Flaſker, ſom proppes 

vel til og gjemmes i kjolige Hvelvinger, indtil den 

ffal bruges, for at ſtyrke og kvcege Menneſkeheden. 
Det er neſten blevet til et Ordſprog, at enhver 

Efterligning af det britiſke parlamentariſke Syſtem er 



44 

en Uting. Man peger med en vis Ret hen til de 

talrige mislykkede Forſog og ſelv de, ſom, idetmindſte 

i Afſtand, beundre den engelſke Forfatning, afviſe 

med Uvillje dens Anvendelſe paa andre Lande. Men 

man har, ſaavidt jeg veed, hidindtil ikke underſogt, 

om Feilen ved de mislykkede Forſog laa deri, at 

man overhovedet efterlignede et fremmed Monſter, 

eller deri, at man ikke efterlevede det paa den rette 

Maade: Naar man feer, at det repreſentative Syſtem 

bærer gode Frugter i Belgien, Nederlandene og Sar— 

dinien, hvis Forfatninger alle have deres britiſke Cle- 

menter, uden at være en ſlaviſk Copi af det engelſke 

Forbillede, faa maa man, ſynes mig, komme til den 

Erkjendelſe, at det Mislige ved Indforelſen af parla⸗ 
mentariſk Regering, der hvor denne ikke ligefrem er 

et hjemligt Produkt, hovedſagelig ligger i, at den dels 

for fuldſtendig og dels ikke fuldſtaendig nok er bleven 

dannet efter et fremmed, om end ikke „nyere“ Mon⸗ 

ſter. Dels har man nemlig indført Inſtitutioner, 

hvortil Elementerne ikke vare til hos det paagjeldende 

Folk, dels indſtiftet dem paa en med deres Princip 

og Natur ſtridende Maade. En ſaadan dodfodt In⸗ 

ſtitution var det franſke Pairskammer i ſin Tid, 

efterdi et arveligt Overhuus kun kan grundlægges 

paa et exiſterende jordbeſiddende Ariſtokrati, der nok 

kan rekruteres paa mange Maader, men nodvendigviis 

maa have fin faſte, af Regeringens Evne til at adle 

og dotere fine Venner uafhængige Kjcerne. Imidlertid 
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er den anden Feil almindeligere. Man indfører 

Navnet og ikke Sagen. Meget hedder conſtitutionelt, 

uden at være det, og det repreeſentative Syſtems vig⸗ 

tigſte Seed er i flere nyere Forfatninger netop ned⸗ 

lagt i uopfyldte Lofteparagrapher (Danmarks Riges 

Grundlov & 79, om Retspleiens Offentlighed og 

Mundtlighed; Forfatningslov for det Danſke 

Monarchies Fellesanliggender, § 12, ſidſte 

Pasſus, om Miniſteranſvarligheden, S 55, om Op⸗ 

rettelſen af en Regnſkabsret, m. fl.), og ſaaledes 

heender det, at en Forfatning, ſom rimeligvis vilde 

have beſtaget, hvis den havde fundet den Støtte, ſom 

de opfyldte Lofter og kun disſe maatte have givet 

den, er gaaet tilgrunde, førend Nogen tenkte paa at 

holde Lofterne. Hvad kan det nytte, at man begynder 

at beſage en Hedeſtrœkning, førend Sandhavren er 

plantet, ſom ſkal beſtjcerme Sceden imod Sandflugt? 

Fremdeles har man ofte overſeet Vigtigheden af visſe 

conſtitutionelle, om jeg faa maa ſige, Overgangs— 

inſtitutioner, ſaaſom det engelſke Privy Council, eller 

det Franſte Conseil d'Etat, hvor alle vigtigere Re⸗ 

geringslovforſlag, deriblandt Jernbanelove, forberedes, 

førend de endelig approberes af Regeringen, for der— 

paa at forelægges Legislaturen. Men endelig har 

man altfor ofte glemt den Hovedſag, at alle be— 

rettigede Statselementer bor have deres Plads anviſt 

i det parlamentariſke Syſtem, der er en compliceret, 

af Vægter og Modvegter, og af i hverandre gribende 
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Hjul ſammenſat Maſkine. Man gjøre fig t. Ex. den 

Uleilighed at efterſee, hvorledes det engelſke Valg⸗ 

ſyſtem, ſelv efter Reformbillen. af 1832, er ſammenſat 

af de meſt uligeartede og mangfoldige Interesſer, idet 

hverken Folketal, eller Formue og Oplysning, hverken 

Grundbeſiddelſe eller Induſtri og Handel, have en af⸗ 

gjort Overvægt, men alle disſe Factorer virke i For⸗ 

ening og holde ſamtidig hinanden i Schak; hvorledes, 

for at fremhæve et enkelt Punkt, der er ſorget for, at 

Kulminediſtrikterne og de engelſke Catholiker have 

deres Reprœſentanter i Parlamentet, og hvorledes man 

navnlig, for at forebygge, at færlige og locale Inter⸗ 

esſer udelukkes fra Repreeſentationen, fra umindelige 

Tider har værget fig imod Valgdiſtrikternes Inddeling 

efter Folketal, eller rettere imod egentlige Valgdiſtrikter. 

Men endelig og fornemmelig har man. førget for 

en fuldftændig og uforfalſtet Offentlighed, der hvor 

denne hører hjemme, i Lovgivning og Repreſentation, 

og endnu den Dag idag afviſer man den hemmelige 

Afſtemning ved Valgene, fordi „hver Velgers politiſte 

Meninger bor være vitterlige.“ Men med ligeſaa 

ſtor Aarvaagenhed holder man paa, at Offentligheden 

ikke ſtal gjøre Overgreb ind paa Taushedens Om⸗ 

raade, paa det Executive. Man har, for at bruge en 

britiſk ovenfor citeret Statsmands Üdtryk, ſorget for, 

„at ſelb om den engelſte Forfatnings ſynlige, haand— 

gribelige Ydre forgik, vilde dens Aand og Veſen leve 

uſynlig fort i Folket, gjennem Retspleien, den com⸗ 
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munale Ordning og Offentligheden.“ Om Jorden 

end i en vis given Tid formedelſt forſtyrrende Be⸗ 

givenheder lage brak, den vilde dog være ſkikket og 

beredt til igjen at modtage den conſtitutionelle Sed. 

Dette er Mere, end man kan ſige om faa mange 

Lande, hvor ingen Forfatning kan fæfte Rod, fordi 

der ikke itide bliver eller er blevet ſorget for Grun— 
dens, nemlig Folkets Modtagelighed for og Opdragelſe 

i conſtitutionelle Principer, men hvor det Hele er en 

Overmaling, ſom den forſte politiſke Byge udviſker, 

og hvor det repreſentative Liv er forbi med den 

ſkrevne Forfatning. Det vilde gage anderledes, naar 

man hapde begyndt, eller begyndte med, at efterligne 

det britiſte Syſtem i dets forſte Grunde, i den 
politiſke Opdragelſe, ſom Folket maa have er— 

hvervet, forinden det kan blive modent til den parla⸗ 

mentariſke Regering, og naar man navnlig gav Taus⸗ 

heden, hvad Taushedens er, og Offentligheden, hvad 

Offentlighedens er. 

Man vil nu, ſom jeg haaber, give mig Ret i, 

at Tausheden alene, ligeſaalidt ſom Offentligheden 

alene, egner fig til at være Statsmaſkineriets drivende 

Kraft. Den forſte fører ublandet til en Stilleſtagen, 

der enten frembringer Folkets Affældighed eller fører 

det livsfarlige Kriſer imode; Offentligheden alene hol- 
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der en Stat i en vedvarende og om fortere eller 

længere- Tid afkreftende Feber. Begge føre, hver for 

ſig, til Rigers og Nationers Undergang. Rigtig 

ſammenblandede, og hver paa fin rette Plads, Taus⸗ 

heden i det Executive, Offentligheden i Lovgivning, 

Retspleie og Yttringsfrihed, fremme de et Folks har- 

moniſke Udvikling indenfor et velorganiſeret Statshele, 

ſikkre det Beſtagende mod pludſelige Fremſkridt, mod 

en geil og uſund Vært, og de gode Spirer mod en 

ſeig og ſtationair Conſervativisme, ſamt frembringe en 

Regeringsform, der ret forſtaget og navnlig ret an⸗ 

vendt ſtaaer over alle andre, af den menneſtelige 

Aand hidtil forſogte Former, og ſom af oplyſte Mend 

kun kan blive lagt for Had, fordi de ikke have havt 

Leilighed til at fee og erfare den, uden ſom Carricatur. 

Taushed og Offentlighed ere derfor Statslivets 

vexlende Aarstider, dets Nat og Dag, uden hvis for⸗ 

enede og hinanden afloſende Indflydelſe Principernes 

Grøde og Reformernes Fremveext er umulig. Taus⸗ 

hedens Stat er en Borg uden Vagter, og den er let 

at overrumple; Offentlighedens en Borg uden Herre, men 

naar „Herren forlader Borgen, vaage Vagterne omſ onſt.“ 
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